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Bergen tinghus - ny revisjon av fredningsomfang - Bergen kommune - Varsel om
ytterligere endring av forskrift om fredning - høringsbrev

Riksantikvaren sender med dette forslag om ny endring av fredningens omfang for eksteriør på
Bergen Tinghus ut på høring. Høringsfristen settes til 1. mars 2019.
Saksgang
Riksantikvaren sendte 12.05.17 ut forslag om endring av forskrift . Forslaget var på høring fra
12.05.2017-04.09.2017.I denne høringsperioden kom det inn tre høringsuttalelser fra Statsbygg,
¤B arkitekter og Bergen kommune. I etterkant av høringsperioden har det vært dialog om
rømningsvei er med ny brannkonsulent hos 4B-arkitekter, som er prosjekterende arkitekter for
denne fasen av prosjektet, på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet. Denne prosessen
viste at det er mulig å finne løsninger for tilfredsstillende rømningsveier uten at ytterlige
interiørareal tas ut av fredningen.
Det har videre komme t innspill fra 4B Arkitekter , på vegne av Justis- og
beredskapsdepartementet, om forslag til endret hovedinngang. Riksantikvaren har valgt å
innlemme dette forslaget i forskriftsendringen . Det er denne endringen som nå sendespå
høring.
Ny hoved inngang
Eksisterende hovedinngang har tre tr appeløp. I forslaget som ble fremmet i første
høringsrunde, 12.05.2017
-04.09.2017,er det midtre trappeløp et tatt ut av fredningen . Dette er
gjort for å muliggjøre en etablering av ny trinnfri hovedinngang fra Tårnplass til underetasjen.
Denne trinnfrie adkomsten er premissgivende for en universelt utformet hovedinngang, samt
etableringen av sikkerhetsinngang en i underetasjen.
Riksantikvaren foreslår derfor nå å ta ut ytterlige de to trappeløp på hver side av
hovedinngangen av fredningen . Dermed vil alle de tre trappeløpene tas ut av fredningen. De to
sidetrappelø pene som er foreslått tatt ut i denne høringen , vil ikke kunne brukes som
trappeinngang ettersom den nye hovedinngangen med tilhørende sikkerhetssluse legges i
etasjen under.
Funksjonaliteten ved hovedinngangen endrer seg helt ved at trappene ikke lenger kan brukes
som ut - eller inngang. Riksantikvaren vurderer at det vil være hensiktsmessig å legge til rette
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for et mer enhetlig og tydelig grep for hovedinngangen, som underbygg er det monumentale
utrykket til Reimers hovedinngang, men tilpasset en ny funksjon. Dette grepet vil gjøre
hovedinngangen enklere å forstå for brukerne av bygningen, samtidig som inngangspartiet blir
tydelig formmessig avklart.
Hovedinngangspartiet er pr eget av gotiske inngangsbuer som fremdeles skal være en del av
fredningen, og som derfor vil kunne oppleves i sin helhet videre. K ontakten med Tårnplassen
vil potensielt kunne styrkes ved at gulvbelegg i hovedinngangen kan trekkes ut og møte
byrommet. Hall en i 1. etasjenbeholder kontakten med byrommet ved at det opprinnelige
øverste trappereposet kan videreføres som balkong og såledesstyrke sammenheng til
inngangspartiet og Tårnplassen. Det er endringene i hovedinngangen som nå sendesut på
høringen.
Endringsforslag og høringsfrist
Forskrift om endring av fredning skjer med hjemmel i lov om kulturminner 9. juni 1978 nr. 50
(kulturminneloven) § 22 a, jf. lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)
10. februar 1967kap. VII og forskri ft 9. februar 1979nr. 8785om faglig ansvarsfordeling mv.
etter kulturminneloven § 12 nr. 1.
Riksantikvaren ber om høringsinstansenes syn på forslaget til endringen av fredningen
av Bergen tinghus, i denne omgang kun endringene på hovedinngangen.
Hørin gsfristen settes til 6 uker, jf. instruks om utredning av statlige tiltak av 19. februar 2016nr.
184 punkt 3-3. Riksantikvaren ber om at eventuelle høringsuttalel ser sendesinnen 1. mars 2019.
Høringsuttalelser kan sendeselektronisk til postmottak @ra.no og merkes: Høring - Bergen
tinghus - saksnummer 17/01642.
Når høringsperioden er over vil Riksantikvaren ta stilling til om endringsforskriften skal
vedtas. Det forutsetter avklaring av hvorvidt Bergen tingrett skal bli værende i bygningen. Om
denne avklaringen foreligger og tingretten blir værende, vil eventuelle merknader til forskriften
bli innarbeidet før forskriften stadfestes.Riksantikvaren vil deretter oversende vedtaket til
Nors k Lovtidend for kunngjøring i Lovdata. Vedtak om fredning ved forskrift er ikke et
enkeltvedtak etter forvaltningsloven og kan ikke påklages.

Teksten nedenfor ble sendt ut i forbindelse med første høringsperiode 12.05.2017
-04.09.2017:
Bakgrunn
Bergen tinghus ble bygget i perioden 1929-33 og er tegnet av arkitekt Egill Reimers.
Bergen tinghus ble fredet i 2014ved forskrift i medhold av kulturminneloven § 22a som del av
landsverneplanen for Justisdepartementet, på bakgrunn av bygningens kultur historiske og
arkitektoniske verdier. De statlige landsverneplanene skal ivareta de kulturhistoriske verdiene
knyttet til den enkelte sektor. I landsverneplanen for Justisdepartementet har sektoren vært
sterkt involvert i arbeidet med å velge ut de eiendommene som skulle bevares gjennom
fredning eller annen form for vern.
Bergen tinghus er valgt ut som representant for justissektorens tingrettsnivå. Bergen tinghus er
en monumental og viktig enkeltbygning som ligger i en del av Bergen sentrum som er preget av
en fast kvartalsstruktur der de fleste forretningsgårdene er gitt nokså lik utforming, dette er et
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unikt bymiljø i landssammenheng. Riksantikvaren vurderer Bergen tinghus som et bygg av
svært høy arkitektonisk og kulturhistorisk verdi. Store deler av by gget er godt bevart, både med
tanke på planstruktur og overflater. Bygget regnes blant arkitekt Egill Reimers hovedverk.
Riksantikvaren mottok en henvendelse fra Holte Consulting 23.1.17på oppdrag fra Domstolen
som gjaldt en forespørsel om større endringer av Bergen Tinghus. Forespørselenkom som følge
av et behov for endret og omdisponert bruk av bygningen. Statsbygg har foretatt en
konseptvalgutredning (KVU) , og det er ennå ikk e besluttet om domstolen skal forbli i bygget
eller flytte. Med dagens planløsning mener tingretten det ikke vil være mulig å fortsette driften
i eksisterende bygning.
Endring av fredningen
Bergen tinghus er i dag i bruk som tingrett. Tinghuset har nå et utvidet arealbehov, samt behov
for å møte nye krav og regler knyttet til sikkerhet. Dette er forhold Riksantikvaren har stor
forståelse for. Fortsatt bruk som tingrett vil kreve endringer i fredete soner.
Endringer i fredete soner kan utføres ved at eier/forvalter etter søknad gis dispensasjon for
tiltak som planlegges gjennomført. Tiltak av større art som vil medføre vesentlige inngrep kan
ikke tillates innen rammen av fredningen, jf. fredningsforskriften § 1-4. I den grad det er
tungtveiende samfunnsmessige årsaker til endringen, kan oppheving av fredning for enkelte
soner vurderes, slik vi gjør i dette tilfellet.
Riksantikvaren har i perioden etter vedtaket om fredning vært i tett kontakt med
justissektoren/Statsbygg om endringsbehov og tiltak, og har tidligere arbeidet frem et
mulighetsstudium for ny bruk av bygningen. Vi er kjent med at disse planene ikke har ført
frem, og at det er behov for mer gjennomgripende endringer. I dette tilfellet er det tungtveiende
sikkerhetsrelaterte hensyn, og hensynet til tingrettens mulighet for å forbli i bygningen som gjør
at vi vurderer at deler av interiørfredningen kan utgå ved en endring av forskriften .
Dersom det likevel besluttes at domstolen flytter, og man skal finne en ny bruker til bygget, vil
Riksantikvar en ikke fullføre denne forskriftsendringen. Dette endringsforslaget betinger at
tingretten blir værende i bygget og at det ikke kommer inn en ny bruker. Riksantikvaren tar
med dette forbehold om at forskriftsendringen kun gjennomføres ved fortsatt bruk av
bygningen som tingrett.
Forslag til endringer i fredningens omfang
I følge domstolen er eksisterende forhold uforenelig med dagens og fremtidens kapasitetsbehov
og kravet til forsvarlig drift. Etter bestilling fra justissektoren er det utarbeidet en
mulig hetsstudie for videre bruk. I denne mulighetsstudien spesifiseresdomstolens viktigste
behov: Sikkerhetskontroll, flere større rettsaler, etablering av sikker sone, og nytt, felles
inngangsparti. Justissektoren mener det er nødvendig å foreta ombygging av store deler av
interiøret for at det skal være mulig å fortsette driften i eksisterende bygning.
Med bakgrunn i KVU rapporten og mulighetsstudium foreslår Riksantikvaren å ta deler av
interiøret ut av fredningen. Dette er vist i vedlegg. Arealene der fre dningen opprettholdes er
markert med skravur.
Eksteriøret er fortsatt fredet.
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Fredningen av Bergen tinghus i 2014
Fredningen av Bergen tinghus ble vedtatt 18. november 2014,jf. § 10-1, vedlegg 13 i forskrift om
fredning av statenskulturhistoriskeeiendommer,kapittel 10. Fredeteeiendommeri justissektorens
landsverneplan
. Omfanget av fredningen fra 2014er bygningens eksteriør og interiør i alle
etasjene,med unntak av underetasjen, der fredningen er avgrenset til det som tidligere var
kantine. Formålet med fredningen er å bevare Bergen tinghus som en arkitekturhistorisk og
kulturhistorisk viktig representant for tinghusene oppført i de største byene i perioden 19301950-tallet; alle av høy arkitektonisk kvalitet.
Fredningsvedtaket kan lesesher: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011
1088#KAPITTEL_10

-11-09-

Endring i fredningens formål
Som følge av endringer i fredningens omfang vil også formålet bli justert. Endringene er tatt inn
i vedlegget.
For enkelte av de arealene som fortsatt vil være fredet er det fra Domstolen framsatt ønske
om å gjøre enkelte endringer på døråpninger etc. Riksantikvaren mener at for de
fredete interiørene som opprettholdes skal en helhetlig ivaretakelse av rom og soner legges til
grunn. Dette skal også sikre at både helheten og enkeltdeler bevares. Vi mener at eventuelle
endringer som kommer her kan behandles som dispensasjonssaker.
Mulighet for dispensasjon fra fredningen
I henhold til Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer kapittel 1, § 1 - 4 kan
forvaltningsmyndigheten i særlige tilfeller gjøre unntak fra fredningen og
fredningsbestemmelsene for tiltak som ikke medfører vesentlige inngrep i kulturminn et
(dispensasjon).
Riksantikvaren legger løsningsorientert forvaltningspraksis til grunn i behandlingen av fredete
bygninger som fortsatt skal være operative. Vi viser til Riksantikvarens rundskriv – 27.09.2013
om enklere og raskere dispensasjonsbehandling av tiltak på byggverk, anlegg mv. fra nyere tid,
områder og kulturmiljøer som er fredet i medhold av kulturminneloven.

Vennlig hilsen

Bård Langvandslien (e.f.)
seksjonssjef
Maria Csaszni Rygh
rådgiver

Brevet er elektronisk godkjent uten underskrift
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Vedlegg:

Fredningskart med ny skravur

Mottaker
Bergen kommune
Domstolsadministrasjonen

Kontaktperson

Fortidsminneforeningen
Hordaland fylkeskommune
Statsbygg
Statsbygg Vest
Bergen kommune

JohanneGillow

Adresse
Postboks 7700
Postboks 5678
Sluppen
Dronningens gate
11
Postboks 7900
Postboks 8106Dep
Postboks 35,
Nygårdstangen
Postboks 7700
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